
oKRESNÝ
Únno
MALACKY odbor staľostlivosti o životné prostredie

Záhor ácka Ż9 42 l 60 A, 9 0 l 26 Malacky

č j. : oU_M A-osZP -2017 l 00245 Malacky, l4.II.Ż0I7

Rozhodnutie
okľesný úrad Malacky, odbor staľostlivosti o Životné pľostľedie, ako oľgán štátnej

spľávy starostlivosti o Životné pľostľedie v zmysle $ 5 ods. l ztlkona č. 52512003 Z.z. o štátnej
správe staľostlivosti o životné prostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskoľších predpisov, vsúlade so zákonom 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej spľály a o
zmęne a doplnení niektoých zákonov a orgán štátnej spľávy odpadového hospodaľstva v zmysle
$ 104 ods.1 písm.d) a $ 108 ods. 1písm. m)zźlkonač,.79l20I5 Z.z. o ođpadoch aozmenęa
doplnení niektoých zákonov (ďalej len ,,zźlkon o odpadoch"), v súlade s $ 46 zákona č). 7|11967
Zb. o sprävnom konaní v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej len ,'správny poľiadok") udeľuje

súhlas
na pľevádzkovanie zaľiadenia na zber odpadov v zmysle $ 97 ods. l písm. d) zákona
o odpadoch dľŽiteľovi odpadov:

FCC Slovensko spol. s ľ.o.' Bľatĺslavská 18' 900 51 Zohor
Pľevádzka: Medzisklad nebezpečného a ĺného odpadu Zohor

Ičo : 31 3l8 762

Sídlo zariadenia na zber nebezpečných odpadov:

Sídlo pľeváđzky Medzisklad nebezpečného a iného odpadu Zohor:
areál skládky FCC Zohor, Bľatislavská 18, 900 5I Zohor

1. Stĺhlas sa udel'uje na nasledovnó dľuhy odpadov kategórie ,rN" a ,,Ooo:

a) Zoznam nebezpečných aostatných odpadov, ktoré sa vzaľiadení na zbeľ odpadu
zbĺeľajú sa nachádza v pľílohe č. 1, ktoľá je neoddelitel'nou súčast'ou tohto
ľozhodnutia

b) Zber elektľoodpadu

kategóľie,,N"
Číslo dľuhu názov odpadu

16 02 IT vyradené zariadęnia obsahuj úce chlórfluórované uhlovodíky,
HCFC, HFC
r,yľadené zańađenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako
uvedené v 16 0Ż 09 až 16 02 12

vyľadené zariadeniaobsahujúce chlóľfluoľované uhľovodíky 20 0I 35
vyľadené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené

16 02 13

20 0r 23
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Císlo dľuhu

v 20 01 2I a20 0I 23, obsahujúce nebezpečné časti
kategória odpadu,'o'o

názov odpadu

16 02 14 vyradené zaĺiadeniainé ako uvedené v 16 02 09

16 02 16 T;rIf :ł:r:;3ne rryruaených zariad,eniiné ako

20 01 36 JjľäJ :Ĺľí':ĺ, a elektľonic ké zariadenia iné
ako uvedené v 200I2I,2OOL35 a 200123

Súhlas sa udeľuje ĺa zber odpadu z elektľických a elektronických zariadenípre dľuh
odpadu uvedený vpľílohe č.6 k zákonuč,.7gl20l5 Z.z. o odpadoch'ao zmęnea doplneníniektoých zákonov - KATEGÓruł ELEKTRoZAzuÄDENÍ l. ou.t,: Kategórie
elektľozaľiadení, na ktoľé sa vzťahuje tento zákon do 14. augusta 2018 (prechodné obdobie)
V zátvorke sú uvedené elektrozariadenia podľa Pľílohy č,. 7 a ľrĺňhy č. 8 vyhlášky č.
37312015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhľadených vyrobĹov a o nakladaní
s vyhĺadenými prúdmi odpadov _ Zoznam elektľozariadení podľa kategóľií, ktil 

'pĺň;j;definíciu elektrozariadenia podl'a $ 32 ods. 5 zákona a definíciu elektrooäp adn zdomácností
podl'a $ 32 ods. 7 zákona a definíciu elekltroodpadov pre pouŽitie mimo dämácností podľa $32 ods, 8zákona:
1. Veloké domáce spotľebiče
(Velké chladiarenské spotrebiče pre domácnosť, Chladničky, Mľazničky, Inó veľké
spotrebiče používané na chladenie, konzeľvovanie a skladovanie potľavín' Práčky, Sušičky,
Umývačky riadu, Sporáky a rtry na pečenie, Elektrické spoľáĘ Elektrické vámé dosky,
Mikľovlnné rury' Iné veľké spotľebiče používané na varenie a-iné spľacovanie potľavín,
Elektrické spotľebiče na vykuľovanie, Elektrické ľadiátory, Iné velké spotrebiče na
vykuľovanie miestností, postelí, nábýku na sedenie , Blektriôké ventilátory, Klimat izaěté
zariadenia, Mobilné klimatizačné zańadenia,Iné zariadeniana ventiláciu a klimat izáciu,Iné)
2. ľ4a|é domáce spotľebĺče

(Vysávače, Čističe kobercov, Iné spotľebiče na čistenie, Spotrebiče, ktoľé sa qłlžívajú
na šitie, tkanie a iné spľacovanie textilu, Žehhčky a iné spotľebiče na žehlenie,mangľovanie
a inú staľostlivosť o šatstvo, Hľiankov ač,e, Fritézy' ľĺt_ynĺeky, kávovary a zariadenia na
otváranie a zatváranie nádob alebo obalov, Elektrické nőže, Spotrebiče ná strihanie vlasov,
sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie' masáž a iné spotľebiče na starostlivosť o telo,
Bezšnúrové alebo alebo nabíjacie spotľebiče na stľihaniä vlasov, čistenie zubov, holenie
masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo Hodiny, hodinky a zariad,enia na meľanie,
ukazovanie alebo zaznamenávanie času, Váhy Iné, Eroiické pomôcky, Elektronické cigarety'
3. Infoľmačné technolĺí'gĺe a telekomunikačné zaľiadenĺa

(Seľvery, Minipočítače' Tlačiarne osobné počítače, Zobrazovacie zańadęnia k osobným
počítačom sCRT, LED LCD, Klávesnice, Polohovacię zariad,enia kosobným počítačom,
Reproduktory k osobným počítačom, Laptopy, Notebooky, Elektľonické diáie, ťopĺľovacié
zańadenia, Elektrické a elektľonicke pisacie zdroje, vreckove u 

',olo* Ĺulkulačky, Inézariadęnia nazber, uchovávanie, spľaôovanie,ptežentáciu alebo elektronické spracovanieinformácií, Pamäťové kariy, Užívateľske teńináy a systémy, Faxové pľístroje, Telex,
Telefonne prístroje, Telefónne automaty, Bezdrôtové telefonne prístroje, Mobilé telefonne
pľístroje, Zźnnamníky, Iné výľobky alebo zariadenia na prenos zvuku, őbruru(LcD, 6LED,
Plazma) alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií, Iné, Súbo r )obrazovacích
panelov zoradených do infoľmačnýh video stien)
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4. Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely
(Rozhlasové pľijímaěe, Televízne prijímače s CRT, LED LCD obrazovkou, Videokamery,
Videorekoľdéry, Hi-fi zariadenia, Zosilňovače zvuku, Hudobné nástľoje Iné ýľobky alebo

zarĺadeníanazaznamenávanie alebo prehľávanie zvuku alebo obrazuvrátanę signálov alebo

technológií na iné šíľenie zvuku a obtazu pľostredníctvom telekomunikácií, Fotovotaické

panely s pľíslušenstvom -káblové rozvody, meniče, meracie panely)

5 a. Osvetl'ovacie zaľiadenia(okľem osvetl'ovacích zaľiadení v domácnostĺach)
5. b. Svetelné zdroje
(Sveteľné zdroje,Lineárne žiarivky,Kompaktné žíarivky,LED žiaľovky, Svietidlá, Svietidlá
pľe žiaľivky a LED, s výnimkou svietidiel z domácností, ostatné osvetľovacíe zariađęnia

alebo zariadenia pre šíľenię a riadenie osvetlenia s qýnimkou priamo žetavených Žiaľoviek

v inej podskupine neuvedené
6. Elektľĺcké a elektronĺcké nástroje (s výnimkou vel'kých stacionáľnych
priemyselných nástľojov)
(Pílky, Vŕtačky, Šijacie stľoje, Zariadęnía na otáčanie, frézovanie, bľúsenie, drvenie, pílenie'

kľájanie stľihanie, vŕtanie, dierovanie, rezanie, skladanie, ohýbanie alebo pođobné

spľacovanioe dreva, kovu a iných mateľiálov, nástroje na niťovanie, pritlkanię klincov alebo

skĺutkovanie a|ebo odstľaňovanie nitov, klincov, skľutiek alebona podobné účely, nástľoje

na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely, zariadenia na stľiekanie, nanášanie

rozpľašovanię alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými pľostriedkami,

nástroje na kosenie alebo iĺé ztů:rradkárske činnosti.. .)

7. Hľačky, zaľiadenĺa určené na špoľtové a ľekľeačné účely
(súpľava elektrických vláčikov alebo autodráh, konzoly na videohry, videohry, Počítače na

bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď., Športové zariadeĺia s elektľickými a
elektronický mi zariaďeniami' elektrobicykle, Hľacie automaty, Iné)

8. Zdravotnícke pľístľoje (s výnĺmkou všetkých implantovaných a ĺnÍikovaných
výrobkov)
(Merače kľvného tlaku, Merače hladiny cukľu, Inhalačné pľístroje' UV hĺebeň pre liečbu

svetelnými lúčmi, Fototerapeutické svetlo, Iné, Geľmicidne lampy, Negatoskopy zariadenia

na rádioterapiu, kardiologické prístľoje, pľístľoje pre dialýzu, dýchacie prístroje, pľístľoje pľe

nukleáľnu medicínu, laboľatóme zariadenia pre in vitľo diagnostiku' analyzátory, iné
pľístroje na detekciu' prevenciu, monitoľovanie, liečenie' zmieľňovanie choľôb, ztanęní

alebo postihnutia, Pľístľoj e na fertľrizačné testy)

9. Pľístľoje na monitoľovanie a kontľolu
(hlásič elektľickej požiaľnej signalizácie, tepelné ľegulátory, teľmostaty' prístroje na meľanie,

váženie alebo nastavovanie pľe domácnosť ako laboľatőme zaríađenia' iné monitoľovacie a

kontro lné pŕí stľoj e p ouživ ané v pľi emyse l ných zariadeniach)

l0. Pľedajné automaty
(pľedajné automaty na teplé nápoje, pľedajné automaty na tuhé qýrobky, automaty na ýdaj
peňazí, automaty na ýdaj paľkovacích kariet, všetky pľístroje na automatický vydaj

vyrobkov,

c) Zbeľ pouźitych batérií a akumulátorov
Číslo druhu názov odpadu

16 06 01

20 0t 33

olovené batérie
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,

|6 06 02 alebo 16 06 03 a nętľiedené batéľie
a akumulátory obsahujúce tieto batérie
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Uvedený nebezpečný odpad je zhromažďovaný a dočasne skladovaný v kovových

pogumovaných kontajneľoch k tomu uľčených.

Celková kapacita zaľiadenia: 25 000 t/ľok nebezpečných a ostatných odpadov

2. Spôsob pľevádzky zariadenia nazber nebezpečných a ostatných odpadov :

Pręváđzka sa nachádza v extraviláne obce Zohor, v arcálri spoločnosti FCC Zohor,

S.r.o.' Bratislavská 18,900 5I Zohor Prístup do aľeálu je po pozemku, kto4ý je vyuŽívaný ako

účelová komunikácia.
Areál prevádzky je zabezpečený proti nežiaducemu úniku povolených zbierarlých a

zhodnocovu"v"i odpadov oplotením a strážnou sluŽbou. PodloŽie je spevnené azabezpečené

pľoti úniku znečisťuJúcich látok do okolitého pľostľediav rámci celého areáIu skládky odpadov

FCC Zohor s.r.o. Pięváďzkaje označená infoľmačnou tabuľou s údajmi názov a umiestnenie

prevádzky,meno pľevádzkov ateľa, prevádzková doba, druhy povolených odpadov.

Priestoľ na zltomaŽďovanie odpadov je navrhnutý, vybudovaný aptevádzkovaný tak, aby

nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na Životné pľostredie.

V medzisklade nebezpečného odpadu (IVtNo) sa zllľomažďujú nebezpečné odpady za účelom

nazltomaŽdenia tľanspoľtnej dávky a jeho následného odovzdania opľávnenej osobe za účelom

zhodnotenia alebo ,n.škod''"''ia opľávnenou osobou nazáklađe platných uzatvorených zmlúv.

MNo je jednopo d\ažĺá nezatep|ená stavba s oceľoqými uzamykateľnými vľĺĺtami.

Jeho súčasťou sú aj zariadenia mimo MNo, ktoľé sa vylživajű pri prevzatí odpadov, pľi

vykládke, manipulácii a nakládku povolených odpadov.
Všetky činnosti vykonávajú zodpovední pľacovníci poverení určitou prácou na

p1oche bioodpadov, ktorí sú riadení vedúcim nákladového strediska, ktoľí je riadení

ľegionálnym vedúcim prevádzky:
- Pľíjem a vykládka povolených odpadov zvozidiel dodávateľa
_ Tľiedenie odpadov podľa druhu
- Dočasné zl,romažďovanie odpadov aŽ đo doby ich nakládky a odovzdania oprávnenej osobe

na zhodnotenie alebo zneškodnenie

b) Spôsob nakladania s elektľoodpadmi:

Zber oďpadu z elektľických a elektronických zariadeni ()EEZ) sa bude vykonávať v súlade s $
39 ods. ]ł; u 5 rł a $ 16 zźkona o odpadoch v aĺeáli vyššieuvedenej pľeváđzky, ktorá splňa

všetky požadavky v súčasnosti platnej legislatívy. Prevádzka pozostáva z nezastľešenej

'p.u''.nó; 
plochy a budovy, v ktorej sa nacháđzaju administratívne pľiestory, sociálne

iariađęn|a, sklady odpadov a dľuhotných surovín, pľiestory pľe mechanickú demontáž a

stľoj ovú úpravu odpadov.

V súlade s 39 ods. (I) zákona o odpadoch zbeľ elektroodpadu moŽno vykonávať len oddelene

od ostatných druhov odpadu.

odpad z elektľických a elektľonických zariadeníuľčený na spracovanie je do zaľiadenianazbeľ
pľedmetného odpadu dopravovaný od pôvodcov elektroodpadov.

KaŽdá dodávka jEEZ precháđza kontrolným vźlžeĺim a vstupnou kontľolou - kontrola zhody

vykladaných odpadov s deklaľovaním na spľievodných dokladoch. Hmotnosť dovezených

eiektľoodpadov sa zapiśe do spľievodného listu No alebo na dodací list ostatného odpadu

lool.
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Následne je pomocou vysokozdviŽného vozika a paletových vozíkov dopravený do skladu
elektľoodpadov' kde je skladovaný v členení na šesť samostatných priestoľov vsúlade s $ 12

ods. 1 písm b) vyhlášky ć. 37312015 Z.z. o ľozšírenej zodpovednosti ýľobcov vyhľadených
výľobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (ďalej len,,vyhláškď') nasledovnę:
- elektroodpad z chlađiaľenských, mraziarcnských aklimatizačných zariadení - kategória 1.1,

7.2, I.3, I.4, I.l47, 1.18, 1.19 pľíloha č.7 pľílohy č. 7 akategóľia 1 .I a I.2prílohy č. 8
_ elektroodpadzostatních veľkých elektrozaľiadení _ kategória 1.5 _ 1.16, I.19 prílohy č:.] a
kategória 1.3, 8'1 - 8.10, 9.1 a 10.1 _ 10.5 pľílohy č. 8
- elektroodpad z ostatných malých elektľozaľiadení _ kategória 2.I - 2.l3, 3.I _ 3.4, 3.6 _ 3.26,

4.I,4.3_4.9,6.t_6.9,7.l_7.7,8.1_8.6.2,9.I_9.4pľílohyě.7kategőrię3.2pľílohyč.8
- elektroodpad zo zobrazovacieho zaríadenia s obsahom CRT, LED alebo LCD - kategória 3.5'
4.2 prí|ohy ć.7,kategőría3.I pľílohy č.8
_ elektľoodpad z osvetľovacích zaríaďení_kategóľia 5.1 _ 5.3 pľílohy č. 7
- elektroodp ad z z fotovoltaických panelov _ kategó ria 4 .I pľílohy č. 8
Pľíslušné skladovacie pľiestory sú viditeľne označené nćłzvom príslušnej skupiny skladovaných
elektľoodpadov
Elektroodpady sa po nahľomadení uľčitého množstva odovzdajú zmluvnému autoľizovanému
spracovateľovi elektľoodpadov na spracovanie

a), b), c)
V priestoroch mimo pľevádzkovej haly sa vykonávajú tieto činnosti:
Prevzatie odpadov, vykládku odpadov, manipulácia s odpadmi a nakládka odpadov

Dopľava odpadov :

Dopľava povolených dľuhov odpadov do MNo je zabezpečovaná externou organizáciou alebo
tľansportnými vozidlami spoločnosti FCC SLOVENSKO. V priestoroch plochy sa odpad
pľemiestňuj e pracovníkmi FC C S LOVEN SKo pomocou vysokozdvižného v o zika.
Po naplnení transpoľtnej dávky sa odpad expeduje nákladnou dopľavou _ exteľnými vozidlami
oprávnených osôb ku konečnému zmluvnému paľtnerovi.

3. Rozsah analýz prebeľaných odpadov:

V pľípade odpadov povolených pľijať do prevádzky MNo Zohor, Sa vstupné analýzy
nevykonávajú, nakoľko zloženie a povaha odpadu je vopred znźlma. Vstupná kontľola odpadov
je vykonávanávizuálne v dvoch kľokoch:
_ Pľi pľeberaní do zariadeniana váhe
- priamo pľi vysýpaní odpadu
V prípade podozrenia, že privezený odpad nie je v súlade s deklaľovanými údajmi o odpade'
odpad bude odmietnutý, prípadne sa dočasne preskladní na vodohospođársky zabezpečenej
ploche adá sa zneho uľobiť analýza vakľeditovanom laboratóriu, na zák|ade ktoľej sa
ľozhodne, ako sa s daným odpadom ďalej naloži.

4. TechnÍcké požiadavky zariadenia:

MNo _ jednopodlažná oceľová nezateplená stavba s betónovou podlahou a oceľovými
uzamykateľnými vrátami.
- Vysokozdviž:ný vozík 2 ks
- Hasiaciprístľoj
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_ Autováha na zisťovanie presného množstva druhotných surovín _ vo vlastníctve FCC Zohor

- Spevnené vodohospodársky zabezpečené manipulačné plochy Mostová váha

- Kontajnery na preskladnenie elektroođpadu
- Nádoby a sudy na skladovanie No
- Záchytnévane s roštom 'Iksl290l, 2 ks/400 1

- Plęchové sudy _ počet podľa potľeby _ 200 1

- Kontajner na Žiarivky _ poěet podľa potľeby _ 200 kg
_ Kovoqý pogu-orru^;1 Lontajneľ _ počet podľa potreby _ pre opotrebované batérie a

akumulátory
- IBC nádoba - početpodľapotreby- 1000 1

- Havaľijná sađa 1 ks

5. Bezpečnostné opatrenia pľi pľevádzke zaľiadenia:

_ dodľžiavanie bezpečnosti pri pľáci
- zabezpečenie ško|enieBoZP apožiamej ochľany pľe každého nového pracovníka

- dodrŽiavanie pľevádzkového poľiadku zariaďenía

- zabezpečiť zamestnancom ochľanné pľacovné odevy a prostriedky a ochranné nápoje

_ manipulácia s odpadmi a technickým vybavením je zabezpečená len osobou na to zaškolenou

- zodpovedný zaprevádzkuje vedúci strediska

o. Prevádzka bola zahájená dňa 1,6,12.2004, nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia

č: j . :oU ŻY -ŻOO 4 l Ż002-Ing. Ha zo đř]'a 22. I I .200 4

r' Spôsob ukončenĺa čĺnnosti zaľiadenia :

V prípade ukončenia činnosti prevádzky MNo (zaríadenía na zber nebezpečných a ostatných

odpaáov) je nevyhnutné zíbezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých druhov

odpadov opľáunenými oľganizáciami. Celý aľeáI bude vyčistený a odovzđaný na ďalšie

,.yuzĺti.. Ak pri 
-uvedenej 

činnosti vzniknú ďalšie odpady, budú tieŽ zhođnotené alebo

zneškodnen é ĺa záklađe lzatvorených zmluvných vzťahov s oprávnenými organizáciami.

s. Pľi zmene niektoľej z podmienok rozhodnutia je potrebné predložiť príslušnému úradu

životného pľostredia žiadost' o zmenu súhlasu.

q. Súhlas na pľevádzkovanie zariadeĺia na zber odpadu MNo sa udeľuje na dobu do

31.10.202Ż (alebo na dobu uvedenú v ľozhodnutí o zmene đoby platnosti tohto súhlasu).

odôvodnenie

Dřla 29.03.2016 spoločnosť A.S.A. Slovensko spol. sľ.o.' Bratislavská 18, 900 51

Zohor, v zmysle s $ 97 oas. t písm. d) zźkona o odpadoch, požiadala okľesný úrad Malacky,

odbor staľositivosti o životné pľostľedie, o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadęnia na

zbeľ odpadov, vľátane súhlasu na zbeľ elektroodpadu azber pouŽitých batérii a akumulátoľov _
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medzisklad nebezpečných aostatných odpadov (MNo), vsúlade s $ 135 ods. (21) ztl<ona

o odpadoch:
Kto vykonáva činnosť, na ktoľú sa podľa doteľajších pľedpisov vyžađoval súhlas na zber alebo

spľacóvanie starych vozidiel alebo nas zbeľ alebo spľacovanie odpadu z elel<trozariadení, je

ptvinný požíadáť o vydanie pľíslušného súhlasu vyžadovaného na túto činnosť podľa tohto

zákona do 3l.marca 2016, inak sa jeho činnosť považuje za ěinnosť vrozpoľe stýmto

zákonom. Po uplynutí tejto lehoty uvedené súhlasy strácajú platnosť.

Dňa |9.O9.2O17 spoločnosť FCC Slovensko' požiadala oZmenu apľedlženie

ľozhodnutia čj.:OU_MA-OSZP-2014!O9628-KUJ o udelení súhlasu na pľevádzkovanie

zariadęníaĺazbęt nebezpečných odpadov _ medzisklađnebezpečných odpadov s.ľ.o.

K Žiadosti boli doložené doklady, potrebné k udeleniu požadovaného súhlasu:

. Rozhodnutie č:j.: ovŽP-Ż0o4l200z-Ing.Ha zo ďřlaŻ2.Il.2004
o Rozhodnutie čj.: oÚŽP-2OO7IOI}I8-HAP zo dř:a3l.07.2007
o Rozhodnutie č:j.: oŰŻP-Ż008l02077-HAP zo dňa 04.12.2008

. Rozhodnutie č,j.: oÚŽp-}OIOlOI3l8-HAN zo dňa}l.I0.20I0
o Rozhodnutie čj.: oU-MA-}9ZP-2014-KUJ zo dřn24.I1.Ż0I4
o Rozhodnutie č:j.: ouŽP-2oO5lOI466-HAP zo dňaŻ6.I0.2005
. Rozhodnutie č:j.: 1UŻP-}OO7 10I6051II2-KUJ zo đía 06.1I.2007
o Rozhodnutie č:j.: ovŽP-20O9l0I456l108-KUJ zo dňa 19.10.2009

o Rozhodnutie čj.: oU-M A-osZP-20t4l009629-KUJ zo dřta I7.12.2014
o Výpis z obchodného registra okľesného súdu Bratislava I k dátumu 24.02.2016' odd.:Sľo'

Vl. č.:13406/8
o Pľevád zkoý poľiadok _ MEDZISKLAD NEBEZPEČNÝcH A IN7CH ODPADoV -

ZoHoR, Yerzia:4, Účinnosť od: 1 .4.2016, index/čísko: PP-04
o Zmluva o dielo č. 11i2008
C Zm|uva o dielo č,.476lŻ008
o Zmlwa č. KD 00ll20l2lt].2
C Zm|uva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodáľstve _ ENVIROPOL s.r.o. oZ,

Lamačská cesta 45, 84 1 03 Bľatislava
o Zmluva o ľecyklácii elektľoodpadu č. l25llBV2005
o Rozhodnutie ĺjj Żľ-oolo2O52-3lPAPlR50 zo día 14.10.2009

. Rozhodnutie č:.: 9638-17146137 l20IŻlZáll370I80208 zo dňa 19.06.2012

o Rozhodnutie č:.:47 46-23297 l20|IlMarl770930444 zo dńa 1 1.08.201 1

. Plná moc

Na základe predloŽených dokladov okresný úľad Malacky, odbor staľostlivosti o

Životné prostľedie ľozhodol tak, ako je uvedené vo vyľoku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vhodnote 11 eúr bol zaplatený vzmysle poloŽky 162 písm. d)

zákona Náľodnej rady Slovenskej ľepubliky č. I45lI995 Z.z. o spľávnych poplatkoch v zneni

neskorších pľedpisov formou e-kolku (v pľílohe časti X. Żívotné prostľedie po|ožka 16Ż).
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Poučenie
Pľoti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa $$ 53 a 54 zákona č:.7111967 Zb' o

správnom konaní v znenineskoľších pređpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na okľesnom

u.ade Malacky, odbor starostlivosti o łivotné pľostreďíe, Zéłlorácka 2942160 A,901 01

Malacky.
Toto ľozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie sa doľučí :

1. FCC Slovensko, S.ľ.o.' Bľatislavská 18,900 5| Zohor

2' obęc Zohoľ, starosta obce' 900 5I Zohot
3. 2 x spis

odboľu
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